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Užíváte léky na tlumení tvorby žaludeční kyseliny,
ale pálení žáhy neustupuje?
Hledáme dobrovolníky do výzkumného klinického
hodnocení, které by Vás mohlo zajímat.
Pokud Vy nebo někdo z Vašich známých trpíte
refluxní chorobou jícnu, možná splňujete podmínky
účasti v klinickém hodnocení.
Předpoklady účasti jsou:
¾ věk minimálně 18 let
¾ částečná úleva od příznaků po užití léků na tlumení
tvorby žaludeční kyseliny
Jestliže budete splňovat podmínky účasti, bude Vám bezplatně
poskytována veškerá péče související s klinickým hodnocením
a hodnocený přípravek. Mohou Vám být propláceny i cestovní
výlohy.

Další informace o klinickém hodnocení Vám poskytne:
Kardiologická, diabetologická a interní ambulance
Klinické centrum Broumov
studijní koordinátorka: 702 170 635

Po stopách bratrů Čapkových
Během léta také mohou výletníci
v turistickém regionu Kladské pomezí vyrazit po stopách sourozenců
Čapkových. Užitečným pomocníkem jim bude turistický průvodce
a rádce na webu karelcapek.cz, který
představuje Karla, Josefa a Helenu
prostřednictvím míst jejich pobytů
v rámci Královéhradeckého kraje.

Je zaměřený na laickou veřejnost
a klade si za cíl nabídnout cestování
s čapkovskou tematikou. Prostřednictvím tištěné mapy a webových
stránek seznamuje návštěvníky se
zajímavými příběhy z jejich života,
doporučuje pobyty, nechybí také
přehled děl včetně jejich filmových
adaptací.
(red)

Pouť do Vambeřic
Městys Nový Hrádek a farnost
Nový Hrádek zorganizovaly pouť
do polských Vambeřic. Trasa vedla
členitým terénem a měřila úctyhodných 30 kilometrů. Pouť byla zakončena ve Vambeřicích mší svatou
a modlitbami za mír, rodinu a vlast.

Olympic na
folklorním festivalu
Letošní ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Červený Kostelec bude mít slavného „předskokana“ – kapelu Olympic. Ta v červenokosteleckých folklorních kulisách
zahraje ve složení Petr Janda, Milan
Broum, Jiří Valenta, Martin Vajgl.

Nová muzejní expozice
V Dobrušce by měla být v závěru května otevřena nová expozice
tamního Vlastivědného muzea. Jejím tématem je vojenská geografie,
tudíž nepřekvapí, že expozici připravil Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška.
Výstava (umístěna v Rýdlově vile
v Novoměstské ulici) připomene
i osobnost domácího odporu proti německým okupantům za druhé
světové války - generála Josefa Churavého, který ukrýval před Němci
důležité geografické materiály.

V Náchodě proběhl v termínu
14. 5. – 18. 5. již 21. ročník festivalu studentské tvořivosti Náchodská
Prima sezóna. Studentský festival
je inspirován tvorbou česko – kanadského spisovatele a náchodského rodáka Josefa Škvoreckého.
Připomeňme, že Prima sezóna
je soubor šesti povídek od Josefa

Škvoreckého, jejichž hlavní postavou je gymnaziální student Daniel
Smiřický. Kniha poprvé vyšla v Torontu v roce 1975 v nakladatelství
Sixty-Eight Publishers, v Česku poprvé vyšla až v roce 1990. Děj knihy se odehrává ve fiktivním městě
Kostelec v období Protektorátu Čechy a Morava.
Foto Mirek Brát

Osvěžení v horkém dni
Vám poskytne správná volba

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2018 uplynuly tři smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše maminka,

paní Ludmila Schrötterová
a dne 25. května uplyne 7 let, kdy navždy
odešel náš tatínek, pan Lubomír Schrötter.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Syn Radek s rodinou

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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BĚLOVESKÝ KILO
Sbor dobrovolných hasičů v Bělovsi srdečně zve všechny své příznivce a spolupracovníky na 9.ročník
Běloveskýho kila v běhu na 100 m
s překážkami, který se uskuteční v neděli 27.5.2018 od 10 hodin
ve sportovním areálu ZŠ Plhov
v Náchodě.

str.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově ............................. 1 990 000,- Kč
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře ...................................... 1 395 000,- Kč
Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží .................................. 1 350 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- Kč

Důstojná pocta obětem první světové války v okrese Náchod

VZPOMÍNKA

Dne 19. května 2018 by se naše maminka

paní Miloslava Trunečková
dožila 100 let. Pracovala v Okresní lidové
knihovně v Náchodě, jako učitelka
v Horní Radechové a v Náchodě,
ve Stavokonstrukci n.p., na poště,
v teplárně a po roce 1968 opět jako učitelka.
Vzpomínají dcera Marie a syn Jan s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Studánka má jméno
V Červeném Kostelci probíhala anketa, která si kladla za cíl nalezení jména pro – zatím bezejmennou – studánku v příměstském lese Občina. Celkem hlasovalo 562 respondentů. Z nich se 224 hlasů vyslovilo pro název
Hadí studánka. Zdroj foto:www.ckzije.cz

BAMBIFEST
Přehlídka volnočasových aktivit pro
děti a mládež Bambifest (dílničky,
vystoupení, exhibice, zapojení publika) proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 od 9 do 18 hodin v parku
SVČ Déčko Náchod. Vyzkoušet si

můžete lanové aktivity, freerun, parkour, astronomii, karate, zumbu, dílničky, první pomoc a dalších aktivity.
Na programu je i doprovodný program, občerstvení zajištěno. Vstup
zdarma.

dílo, které snese přísná hodnotící kritéria v celkové komplexnosti.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř
(redakčně kráceno)
foto obálky: archiv

Nakladatelství Pavla Mervarta
v Červeném Kostelci vydalo objemnou knihu, přímo knižní “špalek“,
o 737 stranách s 200 barevnými fotografiemi s názvem „Nevrátili se
– mrtvi jsou“ s podtitulem Pomníky
a pamětní desky obětem první světové války v okrese Náchod. Autory
této odborně pojaté a zdařilé knihy
jsou regionální historici Mgr. Věra
Vlčková a archivář Mgr. Jan Čížek.
Knihou splácejí dluh naším předkům,
kteří ve válečné vichřici tzv. Velké
války 1914-1918 obětovali za naši
svobodu to nejcennější - své životy.
Recenzovaná kniha, jejíž titul si autoři
vypůjčili z motta bývalé josefovské
radnice, velmi zdařile a promyšleně
metodologicky mapuje soupis pomníků, pamětních desek a kenotafů
(slovo řecké- kenos =prázdný a tafe=
hrob), tzn. symbolických náhrobků
pro uctění památky zemřelých. Kniha registruje historii vzniku a vývo-

je cca 160 těchto artefaktů na území
současného okresu Náchod, zbudovaných po roce 1918, zejména za první Československé republiky. Kniha
uvádí tisíce jmen zesnulých – obětí
války. Jde tedy i o významný soupis
snad všech obětí první světové války z obcí současného okresu Náchod.
Je velmi správné, že stranou zájmu
autorů nezůstal ani život obyvatel
v době vypuknutí války, ve válečných
letech, a narůstající tragika celého válečného období. Jako recenzent oceňuji kvalitní historickou práci autorky
a autora včetně fotografů-dokumentárních snímků, především barevných. Kniha je opatřena též résumé
v němčině, soupisem pramenů a literatury, zejména vytěžených kronik.
Jádro knihy tvoří pak důkladný soupis
a dokumentace jednotlivých pomníků a pamětních desek podle abecedně
seřazených obcí. Celkově jde o hodnotné odborně a vědecky ztvárněné

Na téma: Záchranná
stanice pro živočichy

Pozvánka na pohádku
Elixír a Halíbela…

Klub seniorů v České Skalici připravil přednášku, jejímž protagonistou je
odborný poradce péče o přírodu Filip
Laštovic. Téma přednášky je Záchranná stanice – pomoc volně žijícím živočichům. Místem a časem konání je
budova Církve bratrské v České Skalici
15. května v 9.30 hodin.

Minipivovar v ZOO

Pohádku Markéty Zinnerové „Elixír
a Halíbela“ připravili pro velké i malé
diváky členové Náchodské divadelní
scény v režii Petra Dudáčka.
Na výchovu dvou paličatých a hádavých princezen jsou všichni krátcí.
Teprve čarodějnice Halíbela a její
poněkud nepovedený syn Elixír dokáží, nejen kouzly, zjednat nápravu.

Pohádka je plná napětí, legrace i poučení, že často, víc než všechna kouzla,
pomáhá láska.
Zveme Vás na její premiéru, která
je 26. května 2018 v 15 hodin v Městském divadle Dr.Josefa Čížka v Náchodě.
Petr Dudáček

V ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem bude v provozu minipivovar. Pod názvem Safari pivovar bude
nabízet pěnivý mok v tamní restauraci Lemur. Odpověď na otázku:
Kam v našem regionu na pivo?, tak
může znít: Do Afriky! Návrat domů
„s opičkou“ (či lemurem) pak nemusí
být jen nadsázkou.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI ČERVNU 2018
www.beraneknachod.cz
* Neděle 3. června v 17.00 hodin

VELKOLEPÁ TANEČNÍ SHOW
SVC DÉČKANÁCHOD
Taneční přehlídka všech tanečních
souborů Déčka. Vstupné: 70 Kč
* Úterý 5. června v 19.00 hodin
- PREMIÉRA
10. představení v rámci
„ZELENÉHO“ abonmá
* Středa 6. června v 19.00 hodin
10. představení v rámci
„MODRÉHO“ abonmá
Náchodská divadelní scéna
Vás zve na premiéru
Dany Laurentová:

BOUŘKA NA OBZORU
Překlad: Alexander Jerie
Režie: Ludmila Šmídová
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč
* Čtvrtek 7. června v 19.00 hodin
11. koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vážení divadelní přátelé,
program divadelního předplatného pro rok
2018/2019 s názvem „MODRÉ“ a „ZELENÉ“
je na světě!
Podrobnosti naleznete začátkem června
na www.beraneknachod.cz.
Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen
od 18. 6. 2018 a potrvá pouze do 12. 7. 2018
v Městském informačním centru v Náchodě.
V tuto dobu budete mít možnost zakoupení

v Kostele svatého Vavřince
- na Masarykově náměstí v Náchodě

VARHANNÍ KONCERT
Pavel SVOBODA - varhaník
Program: Johann Sebastian Bach,
Johann Pachelbel, Robert Schumann,
Charles-Marie Wido
Varhaník Pavel Svoboda je laureátem
soutěží Pražské Jaro a Bach-Wettbewerb
Leipzig.Vstupné: 100 Kč
* Středa 13. června v 17.00 hodin
ZUŠ Náchod Vás srdečně zve na svůj letní
koncert s názvem

CESTA KOLEM SVĚTA
ZA 80 MINUT
Vstupné: 80 Kč

ZŠ Komenského Náchod
Předprodej od 2. června 2018
pouze v MIC Náchod. Vstupné: 100 Kč
* Středa 27. června v 17.00 hodin

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE
ZŠ Plhov Náchod
Závěrečné vystoupení žáků ZŠ Plhov
Předprodej od 4. června 2018 pouze
v MIC Náchod. Vstupné: 50 Kč
* Čtvrtek 28. června v 17.00 hodin

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE
ZŠ KOMENSKÉHO Náchod
Závěrečné vystoupení II. stupně ZŠ
Komenského Náchod
Předprodej od 2. června 2018 pouze
v MIC Náchod. Vstupné: 50 Kč

* Čtvrtek 21. června v 17.00 hodin

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE
ZŠ KOMENSKÉHO Náchod
Závěrečné vystoupení I. stupně
svého místa v hledišti a v abonmá, které jste
navštěvovali i v tomto roce.
Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus
budou mít možnost od 16. 7. do 18. 8. 2018
zakoupit si neobsazená místa dle svého zájmu
a výběru.
Poté už se permanentky prodávat nebudou, ale
nabídnou se vstupenky na jednotlivé inscenace
dalším zájemcům o daný titul. Proto prosím
dodržte termíny zakoupení.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
• Městské informační centrum
v Náchodě, tel.: 491 426 060
• Informační centrum Hronov,
tel.: 491 483 646
• Informační centrum a muzeum
v Novém Městě n. M., tel.: 491 472 119,
• Cestovní a Informační centrum
Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• Regionální informační centrum
Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

V náchodském kostele sv. Vavřince se uskutečnil koncert pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Náchod k výročí 100 let vzniku Československé republiky. „Děkuji členům pěveckého sboru La CHANTERIE Persan z Francie a náchodskému CANTU
za nejen krásný umělecký zážitek, ale především skvělou reprezentaci našeho města
v ČR i zahraničí. Nedávná první cena na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu 2018 je toho důkazem i odměnou pro nás všechny Náchoďáky“, říká starosta
Náchoda Jan Birke.
Foto archiv

Konference Léto v Kladském pomezí
představila novinky pro turisty
Babiččino údolí v Ratibořicích hostilo konferenci, jejíž hosté představili to
nejzajímavější, co bude během letních
měsíců v Kladském pomezí k vidění. A je
toho opravdu hodně. Zámek v Novém
Městě nad Metují vystaví například od 1.
června repliky korunovačních klenotů.
Zážitkové programy a akce v pevnostním městě Josefově představila
Ilona Rejzková Zatloukalová z Městského kulturního střediska Jaroměř. Je to
například akce Oživlý Josefov, která se
uskuteční 15. července, nebo zážitková
hra nejen pro rodiny s dětmi Brány pevnosti dokořán. Dobrodružné úkoly nad
zemí i v podzemí se zájemcům otevřou
25. srpna.

Kolo, běh i muzika
Milovníci sportu, hlavně bicyklů, si
už nyní mohou zaškrtnout v kalendáři
sobotu 16. června. To se totiž v městysu
Žernov pojede Žernovský bajk s podtitulem: Víc než závod. Žernovský bajk
je koncipován jako sportovně kulturní
akce pro celou rodinu. Závodí se na několika okruzích podle věku, pohlaví
a schopností účastníků. Hlavní závod
měří 13 kilometrů. Součástí závodů
bude i kulturní program. Vystoupí kapely: Divokej Bill revival, The Next Generation a naprostou premiéru bude mít
orchestr Prima Jazz Band. Nově bude
součástí cyklistického závodu i večerní
běžecký závod.
(red)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Děje obce
Studnické

Další cesta k jeho cílům

V loňském roce byl jedním z finalistů 18.ročníku soutěže Muž roku. Od té doby žije DAVID JAČEK z Nového
Města nad Metují s tímto titulem, který mu, mimo jiné,
otevírá spoustu dveří. Má příležitost pomáhat druhým
a chce toho využít.
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ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ENERGETICKÉ OKÉNKO 144.

Výtěžek z tohoto projektu, poputuje právě neziskové organizaci „Život s koněm“ v Česticích.
Připravila Laďka Škodová

Každý čtvrtek pořádá naše MO
SD ČR Náchod Harmonie ve své
klubovně kulturní program. Čtvrtek 3.5. byl věnován oslavě Svátku
matek. Již tradičně nás navštěvují
se svým pásmem děti ze ZŠ Babí.
Letos si pro nás připravily básničky, písničky, hru na flétny a jejich
šikovné ruce učily babičky vyrábět
kytičky ze sáčků na čaj. Nakonec
každá ze seniorek dostala kytičku.
Všem se to moc líbilo. Děkujeme
dětem ze ZŠ Babí a již se těšíme
na jejich vánoční vystoupení.
čl. výboru MOSDČR Náchod

Pamětní medaile hejtmana „putovaly“ i do Náchoda
Květen patří v Hradci Králové již
tradičně oslavám Dne kraje. Hejtman
Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana, kterou převzali i dva Náchoďané: Ing. Vlastimil Čejp a Mgr. Aleš
Fetters, které na královéhradeckou
ceremonii doprovodil místostarosta
Miroslav Brát. Ing. Vlastimil Čejp –
obdržel Pamětní medaili hejtmana
za celoživotní uměleckou činnost
a přínos regionální hudební scéně.
Mgr. Aleš Fetters – obdržel Pamětní
medaili hejtmana za celoživotní pedagogickou, publicistickou, literární
i kulturní činnost a hluboký zájem

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
Ž
NE
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER

Vážení a milí čtenáři,
Protože mnozí z nás odběratelů energií dělají
stejné chyby jako před mnoha lety a dodavatelé energií za tu dobu zdokonalili své obchodní
metody a na trhu se pohybuje množství velmi
sofistikovaných obchodních skupin, které za ta
léta také „zdokonalily“ své obchodní praktiky,
tak zopakuji několik důležitých zásad a rad:
1) NIKDY NIC NEPODEPISUJTE HNED!!!!!!
Vždy si nechte několik dní na rozmyšlenou, poraďte se o tom třeba v rodině, s přáteli, se sousedy nebo s odborníky, kterým důvěřujete…
2) NA TELEFONICKÉ NABÍDKY VŽDY ŘÍKEJTE
NE, NE, NE, NE, stokrát NE!!!!!! Pokud budete
mít ať z jakéhokoliv důvodu zájem, nechte si
poslat nabídku v písemné podobě a kompletní.
3) POKUD SE K VÁM KDOKOLIV OBJEDNÁ
NA SCHŮZKU NIKDY NIC NEPODEPISUJTE
HNED!!!!! Vyžádejte si podklady k prostudování, vizitku s telefonickým a mailovým spojením.
V klidu si to všechno (tím myslím úplně všechno) přečtěte a ještě se radši s někým poraďte.
4) NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO TZV.SOUTĚŽÍ,
AUKCÍ A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ JSOU TÉMĚŘ
VŽDY VELMI ZÁVAZNÉ!!!!!! NIKDY JE NEPODEPISUJTE HNED!!! Vždy si nechte dostatek
času na prostudování a poradu s rodinou, přáteli nebo odborníky, které znáte a věříte jim…
5) POKUD SE K VÁM SNAŽÍ DOSTAT VŠELIJAKÉ „KONTROLY“ VAŠICH FAKTUR ZA ENERGIE, ŽE TO MÁTE URČITĚ VŠECHNO ŠPATNĚ
NASTAVENÉ, TAK TY POSÍLEJTE ROVNOU
DO PR…..!!!! TO JSOU ŠMEJDI!!! Totéž se týká
tzv. kontrol elektroměrů a plynoměrů. To jsou
opět šmejdi ! Vždy to je pouze záminka, aby
Vás vystrašili a Vy jste bez jakékoliv znalosti věci
podepsali nějakou novou smlouvu a to vždy,
a tomu věřte, KRAJNĚ PRO VÁS NEVÝHODNOU……
6) NIC NENÍ ZADARMO, I KDYŽ SE TO
NA PRVNÍ POHLED TAK TVÁŘÍ!!! Vše, co se
vydává za zadarmo, se vždy objeví ve Vaší vyšší
ceně za plyn nebo elektřinu, nastavení produktu, délce smlouvy apod.
7) POKUD CHCETE MÍT SKUTEČNĚ DLOUHODOBĚ CO NEJNIŽŠÍ VÝDAJE ZA ENERGIE

VŽDY SI NA TO
SJEDNEJTE ODBORNÍKY V OBORU!!!
Pak výdaje za energie
budete
mít
opravdu co možná
nejnižší, vyvarujete
se chyb, které stojí
velké peníze, nebudete se muset nervovat a ušetříte svůj čas
pro věci, kterým Vy rozumíte a nebo Vás baví
a v konečném důsledku budete dlouhodobě
šetřit a to podstatně svou peněženku ….
8) NEDĚLAT PRO SNIŽOVÁNÍ SVÝCH VÝDAJŮ ZA ENERGIE NIC JE ALE TAKÉ NAPROSTO
ŠPATNĚ!!!!! Dokud totiž existuje obrovská konkurence více jak 65ti dodavatelů energií, tak ten
kdo se v tom vyzná, ušetří vždy tisíce až desetitisíce korun za rok a to každoročně…
9) PLYN A SILOVÁ ELEKTŘINA JE POUZE
O CENĚ V KČ ZA 1 MWh, O NIČEM JINÉM!!!
Samozřejmě, že musíte vědět od kdy do kdy
platí cena za MWh a za jakých smluvních podmínek. Ale na to jsou odborníci, kteří Vám to
pohlídají…
10) NEJLEPŠÍ ČAS KDY ŘEŠIT ENERGIE JE
JARO AŽ LÉTO, TO JE SPRÁVNÝ ČAS NA PŘÍPRAVU PRO DALŠÍ ZIMNÍ TOPNOU SEŹONU!!!
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna:
B. Němcové 13, 552 03 Česká Skalice,
Železničářská 506, 541 01 Trutnov
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
www.j-e-s.cz

V Náchodě trochu jiná Noc kostelů aneb
velká párty pro děti

1

2

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz
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ŽALUZIE

Příznivce regionální historiografie
jistě potěší publikace autora Zdeňka Jánského. Její název je Děje obce
studnické. Textem, fotografiemi i dobovými dokumenty přibližuje historii obcí Studnice, Třtice, Řešetova
Lhota a Bakov.

Davide, co tě vede k tomu, vytvořit tento projekt?
Před nějakou dobou jsem byl osloven panem Jaroslavem
Rázkem a navštívil děti z Dětského domova v Holicích a spolu
s nimi i neziskovou organizaci ,,Život s koněm“ v Česticích.
Po tom, co jsem s dětmi mluvil a viděl, jak rády tu pomáhají a rády se sem vrací, rozhodl jsem se pro pomoc. Těm
dětem rozumím, ani já jsem neměl lehké dětství. Nemám
dostatek prostředků na to, abych jim splnil, nebo dal vše, co
bych rád, ale mám možnost jim pomoci.
Víš, když ti malej kluk z děcáku řekne, že je vděčný za to,
že může žít v dětském domově a vidíš na něm tu skromnost,
pokoru... To mě dostalo.
Jak konkrétně bude vypadat, v čem spočívat tvoje pomoc?
Vytvářím projekt s názvem „Světlo temnoty“. Jedná se
o zajímavě a profesionálně vytvořený kalendář (autorem
fotografií je Milan Junek, vítěz fotografické soutěže Photo
Open – pozn.redakce), který kromě fotografií bude postaven
i na zajímavých textech.

Tel./Fax: 491 424 522

o rodný kraj „Bylo mi ctí a potěšením, že jsem mohl Ing. Vlastimila
Čejpa a Mgr. Aleše Fetterse do Hradce Králové doprovodit. Za oběma je
velké dílo na poli hudby, literární
a badatelské činnosti. Zároveň se
jejich životem prolíná i linka mnohaleté úspěšné pedagogické činnosti
a pevných občanských postojů“, říká
místostarosta Miroslav Brát
(foto: archiv M.Bráta: 1-Ceremonie
dne kraje se odehrávala na Pivovarském náměstí , 2 – (zleva): místostarosta Miroslav Brát, Ing. Vlastimil
Čejp, Mgr. Aleš Fetters.

Po Skalici
s průvodcem
V období prázdnin budou
v České Skalici probíhat komentované prohlídky města. Uskuteční se vždy v pondělí od 14 hodin.
Prohlídkový okruh bude zaměřen
na objekty z doby tzv. první republiky. Cíl prohlídky bude ve vile
Čerych.

Napadlo vás někdy, jestli kostel také někdy slaví narozeniny? Možná někoho
překvapí, že opravdu i narozeniny kostela sv. Vavřince v Náchodě na náměstí
každoročně slavíme. A dokonce slavíme
i jeho svátek- tedy jmeniny. No a letošní
NOC KOSTELŮ je vyhlášena na 25. května - tedy jen týden před dnem dětí. A tak
se rozhodl přípravný tým věnovat NOC
KOSTELŮ v Náchodě dětem a udělat
pro ně a jejich rodiče takovou oslavu –
párty jak má být, se vším všudy. Budeme

se těšit na děti, jejich rodiče, případně
na paní učitelky a děti z jejich školních
nebo školkových tříd v pátek 25. května
2018 v kostele sv. Vavřince na náchodském náměstí. Program začíná v 17:50
hod. vyzváněním zvonů a následuje mše
svatá. Od 19 hodin vystoupí spojené
orchestry a v 19:30 následuje komentovaná prohlídka pro děti. K uzavření
kostela dojde v 21:30. Pro případ dotazů
je možné kontaktovat přípravný tým noci
kostelů 2018 na tel. 602 245 245

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení 2 pracovních pozic

odborného pracovníka/ odborné pracovnice
územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad)
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt

dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka

bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., zákona. č. 500/2004 Sb. výhodou

praxe ve veřejné správě výhodou

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
Nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou

nástup do pracovního poměru červen – srpen 2018

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovolenou,
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 25. 5. 2018.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – MANN FILTER
pině v sobotním závodě vyhrál
Michal Sedláček (2.38,40) - Milan
Stejkal (2.38,84) a v neděli Milan
Stejskal (2.33,78), který v nedělním
závodě výrazně zrychlil - Michal
Sedláček (2.35,84).
Miloš Beneš v soudobých automobilech vyhrál v absolutní klasifikaci sobotní i nedělní závod
a v nedělní druhé závodní jízdě zajel
TRAŤOVÝ REKORD s časem 53,28
vteřiny !!! Po prvních čtyřech závodech má Miloš Beneš 80 bodům
(maximální počet) a je v čele absolutního pořadí MČR.

PGR Racing team reprezentoval
s Lucchini P3-Bmw Armaroli Roman Švorc ml. v seriálu závodů Maverick Eurocup.
Roman Švorc ml. se umístil
Maverick Eurocup v sobotním
závodě na druhém místě v absolutní klasifikaci. Nedělní závod
pro poruchu nedokončil. Náměšť Maverick Eurocup sobota- absolutní pořadí: 1. FRANK
Alexander /A/, 2. ŠVORC Roman /CZ/, 3. WILHELM Philipp
/DE/.
text: RS, foto: Tomáš Tichý
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Společnost
JECH CZ s.r.o. Dobruška
– výrobce čalouněného nábytku

Miloš Beneš – traťový rekord 53,28 vteřiny.
Další závod automobilů do vrchu
v rámci MČR a Maverick Eurocup
se jel v Náměstí nad Oslavou.
Pěkné počasí, perfektně připravený závod a plné startovní pole
v obou seriálech přivítalo velké
množství diváků.
V MČR reprezentovali GMS
Racing team Milan Stejskal /Lada
VFTS/ a Michal Sedláček /Fiat Ritmo 130TC/ v historických automobilech a Miloš Beneš /Osella FA30-Judd/ v soudobých.
Milan Stejskal i Michal Sedláček
ve svých třídách zvítězili a ve sku-
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vyhlašuje výběrové řízení na pozici

TECHNIK PRODEJE LEPIDEL
Požadujeme:
• střední odborné
• praxi v obchodní činnosti
• dynamickou osobnost
• profesionální vystupování

• ovládání MS Ofﬁce,
ovládání ERP Helios výhodou
• znalost AJ výhodou
• řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
• mzdu od 25.000 Kč
do 40.000 Kč

• možnost osobního rozvoj
• zaměstnanecké beneﬁty

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01
Kontaktní osoba:
Yvona Břoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

OVOCNÉ A OKRASNÉ ŠKOLKY
• široký sortiment okrasných keřů, vzrostlých stromů a trvalek
• dřeviny na živé ploty, jehličnany, rhododendrony,
kvetoucí keře
• realizace zahrad, množstevní slevy

Pohlazení i canisterapie

HLEDAJÍ DOMOV

MÍŠA - asi 5letý nalezenec, přizpůsobí se
každému, může jít jak do aktivní rodiny tak
i ke starším lidem. Může bydlet v bytě nebo
v domku se zahrádkou, ale s dobře zabezpečeným plotem.

SOFINKA - asi 5letá fenečka, která zase nikomu nechybí, přitom je to psí kráska plná
života. procházky si užívá.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498
POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22,
460 01 Jablonec nad Nisou

Pohladíte psa a máte z toho asi dobrý pocit oba dva… Může to však
být i mnohem víc, může to být Canisterapie („Canis” – pes a „terapie”
– léčení). Jedná se o metodu rehabilitace založenou na vztahu mezi
člověkem a psem. Pro tuto formu
terapie je nutné, aby pes byl správně cvičen a připravován. A pohled
do historie? Ta nám říká, že psa, jakožto zvíře schopné rozeznat dobro
a zlo, uctívali již obyvatelé Persie
či starověkého Egypta. V Babylóně věřili, že psí sliny mají výrazný
léčebný vliv, který se dá srovnat
s účinkem antibiotik. Ve středověku lidé využívali pomoci psa při
léčbě revmatismu…
ilustrační foto Josef Pepa Voltr

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

STAÈÍ

ZAVOLAT
HLEDÁME PRODAVAČE/ PRODAVAČKU
PRO PRODEJNU V NÁCHODĚ
NÁCHOD  491 421 787, email: nachod@pospichal-strechy.cz
ÚPICE  499 881 189, email: upice@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strechy.cz

AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Tel.: 603 393 210
www.ovocneskolky.cz
www.zahradyart.cz
Trinnerova 38, 551 01 Jaroměř

Otevřeno
Po - Pá 8 - 16
So 8 - 12

ECHO

www.novinyecho.cz

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

e-mail: echo@novinyecho.cz

Díky programu ŠKODA Plus
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky
ročních vozů, které mají najeto maximálně
30 000 km, a navíc prodlouženou
značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte
po široké nabídce vyzkoušených ojetých
vozů s garancí prověřené historie
a technického stavu.
skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AUTO BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I
Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

MV č.34/2016 Sb.

ADVANCED MOTION SOLUTION

Ametek elektromotory s.r.o., se sídlem v Náchodě,

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,
s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti
s 20 lety svého působení v ČR,
zabývající se výrobou elektromotorů
pro významné světové společnosti.
Kromě tradičních benefitů, jako jsou příspěvky
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,
u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,
u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš
podmínky práce všechny jasně hned od začátku.
Pro více informací volej / piš na:

Tel.: 730 806 165, email: info@ametek.com
„Staň se i ty naším motorem!“

Tel./Fax: 491 424 522

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY
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5

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Rozvedený 45 let 175/85 hledá
ženu na seznámení z Náchoda. Tel.
721 655 611
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt
životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.: 736 768 114 volejte po – pá
9 – 17 hodin, ne o víkendu
* Muž 47 let, rozvedený, hledá
ženu z okolí Náchoda k vážnému
seznámení. Tel. 734 832 035

BYTY
*Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci, 50 m2, Náchod, Plhovská
695 (nad prodejnou KRÁM), 2.patro, volný od 1. 7. Nájem 5000,-Kč +
energie, kauce 15 tis.Kč, nízké provozní náklady. TEL.: 777 606 801
*Velmi nutně sháním byt v Náchodě, okolí Hamer pronájem! 1+2
nebo 1+3. Prosím zavolejte. Tel.
605 569 536 nebo 721 073 330
*Pronajmu 1+kk, Nové Město n/
Metují, 6 NP s výtahem. Dům zateplen, plastová okna, umakartové
jádro, internet. Rozloha 30,43m2.
Dlouhodobý pronájem. Vybírána
kauce. K pronájmu ihned za 4000
Kč/měsíc + zálohy a energie. Tel.
777 103 897
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově. Kauce
nutná. TEL.:608 66 77 30
*Pronajmu v domě bezbariérovou
garsonku 38m2,v Novém Městě
n.Met, terasa, v klidném prostředí, vhodné pro seniory. Nabízím
možnost využití služby pečovatelky,zdravotní sestry v domě. K nastěhování ihned. TEL.: 731 383 866
* Pronajmu byt 2+kk 64 m2 s balkonem v centru Náchoda, zděným, zateplený, po rekonstrukci.
Cena 5000,-Kč + energie. TEL.:
734 753 303

NEMOVITOSTI
* Pronajmu nově zrekonst. garáž
v Náchodě, nedaleko Plhova, bez
elektřiny, 1000,-Kč měsíčně. TEL.
774 33 22 54
*Hledám k pronájmu RD
do 40 km od Jaroměře. Pro 3 osoby, přízemní, bezbariérový. Nájem
do 5000,-Kč vč. energií. S možností pozdějšího odkoupení. TEL.:
777 215 483
*Mladá rodina koupí dům v Novém Městě nad Metují a okolí
do cca 15km. Realitní kanceláře nevolat. Tel.: 778 536 622
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500 m2
na okraji obce Dolní Radechová.
TEL.: 608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům
v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena
dle dohody. TEL.: 732 552 773
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL: 608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. tel.:
773 585 290
* Prodám chatu se zahradou v zahrádkářské osadě u Náchoda. El.
220/380 V, voda.Cena dohodou.
TEL.: 732 836 391 RK NEVOLAT

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám dům v Náchodě Poděbradova 213 (bývalá zahradní
technika) Přízemí obchodní prostory. Patro luxusní velký byt. Kontakt 775 052 065
* Pronajmu dlouhodobě garáž
v Náchodě Bělovsi u VAKu. TEL.
732 167 291
* Koupím garáž ve Velkém Poříčí,
požaduji seriozní jednání, platba
v hotovosti. Tel. 725 048 842
* Pronajmu garáž v centru Náchoda „Na Příkopech“, od 1.června.
800 Kč/měs. Tel. 602 944 464
* Nabízíme ke koupi zahradu se
stavebním pozemkem v katastru
obce Kramolna, výměra cca 0,5
ha. Voda, plyn, elektřina na hranici pozemku. Prodej pouze jako
celek. Cena 590,-Kč/m2. TEL.:
607 888 201

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití, navr. cena
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK
NEVOLAT
*Nabízím k pronájmu nové komerční prostory 40m2 na lukrativním místě v České Skalici. Nárožní dům na třídě TGM.
Vhodné jako Tabák, kancelář, CK,
pojišťovna, kadeřnictví, atd. Tel.
724 012 104

PRODÁM
* PRODÁM pozemní HD televizní přijímač SRT 8211 pro
DVB-T2 a DVB-T , téměř nový,
v záruce, v provozu 3 měsíce.
Původní cena 900,- NYNÍ 500,Kč. TEL.: 606 452 440
*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.:777 690 390
*Prodám WOODSTER Iv80 štípač na dřevo, štípací tlak 8,0t,
málo používaný, cena 10000Kč. Tel.
776 869 905 po 17. hod.

KOUPÍM
* Koupím funkční elektrický vrátek. Tel. 602 103 775
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.TEL.:
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky,
strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky,
uniformy, vyznamenání i z období
socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a známky.
TEL.:724 020 858
* Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty,
aj.papírový materiál, bankovky,
mince, LP desky, CD atd. TEL.:
777 579 920

RŮZNÉ
*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu od 18
do 20 hodin. Náchod, Janáčkova
803 (Raisova), 1.patro
*Nabízím zeminu, cca 20m3, odvoz vlastní, cena dohodou, Česká
Skalice. Tel.723 365 489
* Přijmeme spolehlivého kuchaře a servírku, číšníka do
stylové restaurace v Jaroměři
s nástupem ihned. Tel. pro info
730 822 369
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel.
777 803 359
*Přijmu pomocnou sílu na drobné pomocné práce na zahradě, na poloviční úvazek. Náchod. TEL.: 776 635 129, volejte
8-12 hod.
*Práce minibagrem. Přípojky,
bazény, čističky, drenáže, terénní
úpravy, atd. Cena dohodou. Tel.
774 224 446
* NEŘEŠTE PŘECHOD NA DVB-T2, NAMONTUJEME VÁM SATELIT na 2 televize s 2 přijímači
JEN za 300,-Kč! Využijte SATELITNÍ DOTACE. Tel.: +420 778 527 899,
www.SATELITNIDOTACE.cz
*Hledáme babičku na hlídání
12měsíčního chlapečka a občas
i jeho 5letého bratříčka. Hlídání
cca 1-2 týdně, fin. odměna a případně i příspěvek na dopravu
dle vzájemné dohody. Lokalita:
Nové Město n.M.-Vrchoviny. Tel:
734 316 805
* Přijmeme pracovnici na střihací stroj textilu (catr). Možné
i na zkrácený úvazek. Pružná
pracovní doba dle dohody. Telefon 777 737 124
*Prodám zařízení a formy
na výrobu bazénových lemovek. Výroba je vhodná pro dvojici zdravých důchodců majících
k dispozici větší kůlnu s dvorkem
pro dodávku. Výrobky se zhotovují pěchováním barvené bet.
směsi do pružných forem. Cena
dohodou. Region Šonov. Více
informací na tel. 603 257 124.
Obrázky výrobků mailem z adr.:
brookrange@seznam.cz.
Nebo
přijmu sezónní brigádníky - důchodce.
* Hledám brigádníky na prodej
jahod od 23.5. v Náchodě. Ideální
pro vysokoškoláky a středoškoláky
po maturitě. TEL.: 732 167 291
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT,
HO, MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683

str.

*
NÁTĚRY
PLECHOVÝCH
STŘECH A DROBNÉ OPRAVY.
TEL.773 662 526
* Hledám prac. místo strážný - vrátný. 8-12 hodin, směny
jen denní. Certifikát mám. Tel.
776 071 386

AUTO - MOTO
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či
vůz, případně vraky a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
*Prodám motokrosovou motorku
KAWASAKI KX 450F, koupena
nová v červenci 2015, první majitel, cena 89000,- Kč, super stav. Tel:
608 480 700

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

NÁCHODSKO
776 353 038
Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

Koupím knihy

TEL. 608 103 810

Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

TEL.: 722 907 510
WELLNESS HOTEL
VYHLÍDKA V NÁCHODĚ

PODØEZÁVÁNÍ

přijme brigádníky

izolacenachod@email.cz
608 354 780

- zahradní práce
- výpomoc v kuchyni
- čišník/servírka

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

Více informací na tel.
491 426 620, 724 577 211

(studenty i důchodce) na:

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Deštné v O. horách - Zatepl. dvougener. RD (4+1, 2+1) s poz. 809 m2, u centra, PENB E ...3.050.000,-Kč k jednání
Šonov u N. Města n/M.-Nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), nutno vidět, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:C..6,9 mil.Kč
N. Město n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 s garáží, možné 2 byty, poz. 752 m2, nový kotel, PENB:G...4,2 mil. Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace..1.200 Kč/m2
V. Jesenice u Č. Skalice-Dům (3+1) se stodolou a garáží, poz. 885 m2 pro výstavbu RD, PENB:G......1.290.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit. pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B ....2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G ...1.750.000,-Kč
Opočno-Větší vila (2 x 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G.....2.750.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G....7,9 mil. Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G... 1,79 mil. Kč
Bukovice u Police n/M - dva samost. domy po rekonstrukci, pozemky 457 a 462 m2, PENB:G, každý ...1 mil. Kč
Broumov -V. Ves - Rekon. usedlost - 4 budovy (zast.1667 m2), poz. 4424 m2, klenby, pískovce, PENB:G ....10,2 mil.Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

Pouze obchvat vyřeší dopravu
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ –
Řidiči jedoucí od Dobrušky k Náchodu se pohybují přískoky přes
zúžená hrdla historického náměstí
a pomalu v koloně projíždí hlavní
novoměstskou ulicí. Většina jich
chápe nutné dočasné omezení, aby
se mohla rekonstruovat skutečná
tranzitní silnice od Spů ke Krčínu.
Byla zničená a úzká tak, že kamiony
nebo autobusy se nebezpečně míjely
o centimetry. Ti zvídavější ale zjistili, že několik desítek milionů korun
poslouží pouze pro výměnu stávající vozovky. Klikatost zůstane, rozšíření téměř žádné. Nabízí se otázka,
zda se nemohla vybudovat hned
plnohodnotná komunikace s parametry silnice I.třídy.
Způsob vedení tranzitní dopravy přes Nové Město je specifický.
Papírově vede silnice prvé třídy
stále přes historické náměstí, ale
ve skutečnosti je veškerá doprava
směrována od Spů ke Krčínu a okolo průmyslové zóny k Vrchovinám.
Tato trasa ale probíhá po krajských
silnicích. A v tom je „jádro pudla“.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
nemůže investovat do jiných komunikací, než jsou ty státní a kraji
nepřísluší nést náklady tranzitní dopravy. Tak si každý z těchto subjektů
přihřívá svou vlastní polívčičku bez
ohledu na skutečné potřeby. Jakoby

z nadhledu přistupuje k věci vedení Nového Města, ale s přivlastňováním si výsledků akce. Brzy přece
budou komunální volby a je zapotřebí ukázat občanům výsledky své
činnosti.
Při bližším pohledu se však není
čím chlubit. Kdo jiný než zástupce Města měl být prostředníkem,
který měl zajistit výstavbu té správné silnice Spy-Krčín s potřebnými
parametry? Výmluvy na časovou
náročnost nejsou namístě. Starosta Petr Hable je ve vedení města 12
let. Již v dubnu 2013 bylo vydáno
územní rozhodnutí pro přeložku
I/14. Její část v této trase je totožná
s obchvatem, o kterém rozhodnou
občané na podzim v referendu. To
znamená, že v budoucnu zde povede
I/14 každopádně. ŘSD proto nemuselo letos rušit celé územní rozhodnutí a mohlo pouze požádat o část
od Spů k Vladivostoku (část Krčína).
Druhým problémem bylo investorství. Při troše vyjednávacích
schopností Města mohl tento úsek
zajišťovat Královéhradecký kraj
a po převedení trasy na stát by mu
byly finanční prostředky refundovány už jen proto, že větší část financí
byla od státu z podpory na průmyslovou zónu Kvasiny.
Je pravděpodobné, že po dokončení stavby budou řidiči chválit

Jiráskově chatě
„táhne na stovku“
WELLNESS HOTEL VYHLÍDKA,
NÁCHOD
A DJ „JAKL“ POŘÁDAJÍ

DNE 26. 05. 2018
OD 20.00 – 24.00 HOD.

RETRO - OLDIES PÁRTY
POD HOLÝM NEBEM
VSTUPNÉ 100 Kč/OSOBU
pivo, nealko, grilované klobásky,
gulášek

Jiráskova chata na Dobrošově
si letos připomíná 95 let od svého otevření. Objekt s rozhlednou
zde však stával dříve – již v roce
1895. Připomínáme si tak finální
přestavbu chaty v nadmořské výšce
622 m.n.m., která proběhla podle
plánů známého architekta Dušana
Jurkoviče. Po přestavbě byla chata
otevřena v roce 1923.

Skatepark v Náchodě opět slouží veřejnosti
Náchodský skatepark má za sebou
již celou řadu lepších i horších časů.
„Po tom, co byl v loňském roce převeden
ze správy Sportovních zařízení města
Náchoda přímo pod správu města Náchoda, byla provedena jeho prohlídka,
a protože bylo sportoviště v havarijním
stavu, tzn. nebezpečné pro další používání, rozhodli jsme se i na základě zájmu veřejnosti pro jeho rekonstrukci,“
upřesnil starosta Jan Birke.
V rozpočtu města na rok 2018 vyčleněna částka 60 tisíc korun, která
byla následně navýšena ještě o 25 tisíc Kč. Za celkem 85 tisíc korun tedy
proběhla výměna části prken, do kterých se zavrtávají pojezdové desky
(ty nejsou většinou vidět), vyměnily
se všechny pojezdové desky, natřely
se kovové konstrukce, kovové desky
na rampách, a nakonec se udělal nátěr
asfaltové plochy. Je zde rovněž i nové
zábradlí na ježdění.

„Sami uživatelé se na opravách přímo
podíleli a já jsem za to moc rád. Vše,
na čem jsme se domluvili, platilo, a i to
je pro nás zárukou, že toto sportoviště
bude sloužit svému účelu a investice
do něj budou mít smysl,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.
Skatepark byl po rekonstrukci otevřen 1. 5. 2018, a již nyní na začátku
sezóny registrujeme zájem veřejnosti
o jeho využití. Otevírání, údržbu a občasný dozor zajišťují ve skateparku dva
správci, upraven byl i provozní řád.
„V souvislosti s chystanou rekonstrukcí přilehlé komunikace, uvažujeme také o nasvícení prostoru skateparku ze sloupů veřejného osvětlení, aby
jej bylo možné především v letních měsících využívat až do večera. Lepší nasvícení tohoto prostoru by mělo do budoucna posloužit také jako preventivní
opatření proti případným vandalům,“
dodal starosta Jan Birke.
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Obr.: Po rekonstrukci vozovky
Spy-Krčín zůstane silnice úzká
a klikatá.
nový povrch silnice. Možná bude
Petr Hable stříhat pásku a díky
městskému plátku získá navíc pár
voličských hlasů. Ve skutečnosti
je rekonstrukce silnice Spy-Krčín
po zpackaném územním plánu další
ukázka neschopnosti stávajího vedení úřadu provádět smysluplný rozvoj města. Tento trend mohou občané změnit svým ANO v referendu,
které se uskuteční letos spolu s komunálními volbami. Je nepochybné,
že pouze skutečný obchvat Nového
Města vyřeší tranzitní dopravu vedoucí přes město.
PVMR (pi)

Přečetli jsme za vás …
aneb „Roztržitý pan
doktor“
Strážníci Městské policie v České Skalici přijali oznámení, že na
Husově náměstí v budově zdravotního střediska jsou uzamčeni pacienti, kteří nemohou ven, protože
některý z lékařů omylem zamkl.
Strážníci kontaktovali a přivezli na
místo zdravotní sestru, která odemkla budovu a tím pacienty osvobodila. (Českoskalický zpravodaj,
květen 2018)

WELLNESS HOTEL VYHLÍDKA,
NÁCHOD
A DJ „JARDA JUNG“ pořádají

DNE 02. 06. 2018
OD 13.00 – 18.00 HOD.

Milí čtenáři, milé čtenářky
Dnes se budu věnovat velmi aktuálnímu tématu,
a to zdražování cen elektrické energie a změny obchodních podmínek.
Na růst cen tlačí již od loňského roku stoupající
cena elektrické energie obchodovaná na energetických burzách. V současné době se cena za 1 MWh
vyšplhala na neuvěřitelných 40,950 EUR, přičemž
ještě před měsícem byla cena na 37 EUR.
Před koncem minulého roku se někteří dodavatelé elektřiny báli zvýšit
ceny, včetně gigantu jako je ČEZ, protože se chtěli vyhnout situaci, kdy z důvodu zvýšení cen budou moci odběratelé bez zaplacení sankce jejich
společnost opustit, jak jim to umožňuje energetický zákon. Stále se spoléhali na možnost poklesu ceny na burze a vyčkávaly. Bohužel situace donutila
i tyto obchodníky ceny navýšit.
Energetický gigant ČEZ od 1. 6. 2018 změní všem zákazníkům obchodní podmínky a těm, kteří nemají zafixovanou cenu, zvýší ceny elektřiny
v průměru o 4 %. Pokud se to odběratelům ČEZ nebude líbit, mají šanci
odejít do 10 dnů před účinností ohlášených změn bez jakékoli sankce.
Nicméně jelikož kromě zvýšení cen dochází i ke změně obchodních podmínek, taktéž od 1. června, odejít od ČEZ mohou bez sankce všichni současní odběratelé. Týká se to jak těch, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou,
tak i zákazníků se smlouvami na dobu určitou.
Pokud tedy budete chtít odstoupit bezplatně, stačí se zastavit na naší
pobočce v Náchodě, Hradci Králové a my Vám velmi rádi poradíme jak
na to.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

NA VELKOLEPOU OSLAVU
„DEN DĚTÍ“
diskotéka, trampolína, soutěže, zmzlina
poté OD 20 – 24.00 HOD.

ROCKOVOU PÁRTY
POD HOLÝM NEBEM
SE SKUPINOU EUPHORY.
VSTUPNÉ 100 Kč/OSOBU
pivo, nelako, grilované klobásky, gulášek

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2018 r.

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Domov je víc než nádražní peron…

Přejeme si Dobrý den, Klidný večer,
Příjemný víkend! V žebříčku životních
hodnot však postoupíme jen o stupínek
níže a klidně si můžeme přát: Dobré
bydlení! Kvalitní život si bez důstojného bydlení člověk jen těžko představí.
Jaká je, či měla by být,v tomto tématu
spravedlivá úloha jednotlivce, státu,
obce? Názory se různí, ale ve své podstatě je lze rozdělit do třech hlavních
skupin. První (liberální) říká, že i zajištění bydlení je především věcí každého

politice by měla nejen existovat zájmová dvojice stát – občan, ale i delší posloupnost stát – obec – občan. Pro řadu
měst a obcí je bytová politika jedním
z prostředků jak zastavit pokles obyvatel a jejich přesun do jiných oblastí.
Samosprávy se mohou snažit sebevíce
– zlepšovat infrastrukturu, bezpečnost
v lokalitě, dopravní obslužnost, ale
bez bytového fondu je to složité úsilí.
Mám nyní na mysli byty nájemní pro
konkrétní skupiny obyvatel (například
mladé rodiny s dětmi či obecně mladé lidi na začátku profesní kariéry),
kteří pro svůj aktuální ekonomický
status nejsou atraktivní pro soukromý
trh s byty. Zde by měl být aktivní stát
či obec. Výstavba takového bytového
fondu ani zásadně nenaruší soukromý

S.P.Q.N.
trh s byty, může ale například snížit
nájemné v širší lokalitě. Podpora státu
pro města a obce by měla být mnohem
komplexnější a velkorysejší s cílem
umožnit samosprávám čerpání dostatečných finančních prostředků pro
podobné záměry. Jak napsal moudře
spisovatel Jan Procházka:“ Domov je
totiž víc než nádražní peron, kam se
přichází, kudy se prochází… Není ani
nocležna, ani příležitostná stravovna...“
Je to něco víc! I proto si navzájem přejme nejen Dobrý den a Dobré jitro, ale
i Dobré bydlení!
V úctě Mirek Brát
www.mirekbrat.cz

jednotlivce. Druhý (korporátní) názor
hledá pro jednotlivce i podporu státu či
obce. A konečně třetí (tzv. univerzalistický) pohled na věc převádí všechny
povinnosti související se zajištěním
bydlení na stát. Nemyslím si, že by distribuce štěstí, schopností a příležitostí
byla ke všem lidem stejně spravedlivá,
proto v případě svého zvolení budu
v lavicích senátu hájit zákony a normy,
které straní umírněné střední cestě, tj.
podpoří bytovou výstavbu prostřednictvím dotační politiky a dalších nástrojů. Ze zkušeností z náchodské samosprávy čerpám přesvědčení, že v bytové
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Senátní volby 2018

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ
kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz
Dobrou zprávou je, že Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří
bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených
úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť –
úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. V koncepci bydlení České republiky do roku 2020 základním východiskem zůstává teze, že zajištění
bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce. Výraz v „základu“ by bylo
dobré raději dvakrát podtrhnout…
(ilustrační foto)

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský

UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA PEJSKŮ NA ZÁMKU ČASTOLOVICE
PSÍ DOMOV LUKAVICE a PES SENIOR

pořádají dne 26.5.2018 od 13 hodin
Srdečně Vás zveme prožít fajn odpoledne a těšíme se
na bývalé útulkáře a jejich páníčky
 nabídka pejsků  promenáda na nádvoří  přehlídka psích
plemen  veterinární poradna  rocková kapela „Tvrdej chleba“
 soutěže pro děti  bohatá tombola
 bazárek na podporu pejsků
Pejska, který osloví Vaše srdíčko, si můžete vzít na procházku
po zámeckém parku, adoptovat a odvézt si ho domů.
Veřejná sbírka Psí domov Lukavice transparentní účet
č. 33440088/5500
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MIRAI

CITRON & TANJA

TURBO
Velké Poříčí

WAROVÁNÍ
SPS PUNK PRAHA
VAŤÁK KABÁT REVIVAL

26. května 2018 13:00
v areálu u hasičárny

vstupné v předprodeji 250 Kč / na místě 350 Kč

předprodej vstupenek v síti tiketstrem a info centrech
informace - www.ceskekoncerty.cz, tel.: 731 579 373
Hašpl, a.s. - Velké Poříčí / www.haspl.cz
Elektro Drapač s.r.o. - Velké Poříčí / www.eldr.cz

O.K. STAVEBNÍ Červený Kostelec
www.okstavebni.cz

Doprava na paletách - Hradec Králové
www.dopravanapaletach.cz

TAMADEX spol. s r. o.
Hronov, Zbečník
www.tamadex.cz

Izostav s.r.o. - Velké Poříčí
www.barvy-laky-nachod.cz

Městys Velké Poříčí
www.velkeporici.cz

PROJEKCE POHL
- Ing. Václav Pohl Hronov
www.projekcepohl.webnode.cz

TURBÍNY CZ s.r.o. - Žďárky
www.turbiny.cz

AUTODOPRAVA
CES-EKO, s.r.o. - Velké Poříčí
www.ces-eko.cz

MOVIS Hronov, s.r.o. - Hronov
www.movishronov.cz

Tomáš Přibyl
Velký Dřevíč
602 408 042

